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Inledning 
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå 
de mål som är uppsatta inom Life + projektet GRACE (Grazing and 
Restoration of Archipelago and Coastal Environments) 
 

1.  SYFTE 
 
Att: 
restaurera de inom området förekommande hävdberoende naturtyper som 
ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, så att de kan nå 
gynnsamt tillstånd. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 
• Röja träd och buskar inom ett område på 20 ha 
• Förstärkt betesdrift i restaureringsområdet. 
• Montera 400 meter tillfälligt stängsel mellan skötselområdena 1a och 2 

för att skilja dessa åt i första restaureringsfasen. 
 
 
 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 

2.1  Uppgifter om området 
 
GRACE - beteckning:  23 
Natura 2000-område SE0110118 
Naturreservat Ålö-Rånö 
Restaureringsareal: 20 ha 
Restaureringsområden: Ängsholmen 
Län: Stockholm 
Kommun: Haninge 
Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
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Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder 
(restaureringsareal/totalareal) 
 
Kod Natura 2000-habitat Målareal 

(ha) 
1630 *Havsstrandängar av Östersjötyp 0,5 / 1,2 

9070 Trädklädd betesmark 19,5 / 19,5 

 
 

2.2  Allmän beskrivning av området 
Rånö ingår i en ögrupp isolerade från fastlandet genom Mysingen i 
Stockholms södra skärgård. De största öarna är Rånö, Utö, Ålö och Nåttarö, 
vilka skiljs åt av smala sund. Till Rånö hör några mindre öar, däribland den 
obebodda ön Ängsholmen på ca 55 hektar som ligger strax norr om Rånö 
hamn. Rånö (inkl. Ängsholmen) ägs sedan 1998 av Skärgårdsstiftelsen. Till 
Rånö kan man ta sig via färja från Nynäshamn, medan Ängsholmen endast 
kan nås med privat båt.  

De låglänta södra/sydvästra partierna av Ängsholmen har historiskt 
utnyttjats som äng där man tog hö som vinterfoder för boskapen. 
Ängsbruket varade en bit in på 1900-talet. Dessa delar utgörs idag av en 
hagmark bevuxen med ek, björk och tall. På sina ställen börjar även gran att 
ta sig in, främst i öster och runt lagunen i nordväst. Längs den södra 
vattenlinjen finns betade öppna strandängar. Den norra delen av 
Ängsholmen består till största delen av obetad barrskog, men här finns även 
partier som domineras av ek och björk. I nordväst finns en grund lagun med 
sandbotten, delvis avsnörd av vass. Häradskartan från början av 1900-talet 
visar att lagunen tidigare även haft ytterligare ett utlopp i väster. De två 
uddarna i nordväst (på båda sidor om lagunens mynning) avgränsas mot 
vattnet genom kala branter. 

 

2.2.1  Biologiska bevarandevärden 

Områdets naturvärden knutna till ek har betydelse i ett regionalt och 
nationellt perspektiv, som en del av ett kustavsnitt med ett flertal värdefulla 
bestånd av gammal, grov, vidkronig ek. Tillsammans skapar dessa bestånd 
förutsättningar för metapopulationsdynamik för sällsynta organismer knutna 
till detta habitat, framför allt lavar.  
På ön finns signalarter och nationellt rödlistade arter knutna till de gamla 
ekarna, framför allt lavar som de rödlistade gammelekslav Lecanographa 

amylacea, grå skärelav Schismatomma decolorans, skuggorangelav 
Caloplaca lucifuga och gul dropplav Cliostomum corrugatum. Det finns 
också en del betesgynnad flora i fältskiktet. Arterna knutna till träden är 
beroende av solbelysta trädindivider och påverkas negativt av den 
successiva igenväxning som skett i området. Fältskiktet hävdas inte 
tillräckligt, men framför allt så är stora delar av trädskiktet alltför slutet.  
 
2.2.2  Kulturhistoriska bevarandevärden 
Inga registrerade fornlämningar finns i området. 
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3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
 

3.1 Övergripande beskrivning 
 

3.1.1 Naturvärden 

Träd- och buskskikt av igenväxningskaraktär skuggar fältskiktet samt de 
grova och intressanta gammelekarna. Dessutom står ekarna förr tätt - många 
av träden är medelålders och dessa tränger stundom gammelekarna. För att 
fungera som rekryteringsträd för framtida gammelekar behöver bestånden 
av medelålders ek glesas ut och de mest vidkroniga individerna sparas. 
Planerade restaureringsinsatser och förstärkt beteshävd på Rånö Ängsholme 
syftar till att de hävdgynnade habitaten 9070 (20,0 ha) och 1630 (0,5 ha) 
åter kan få en god bevarandestatus. Insatserna kan maximera de äldre 
trädens livslängd, samt bidra till att de medelålders och yngre träden under 
de närmast kommande århundradena kan utvecklas till efterträdare åt de 
nuvarande gammelekarna. Målet är att området även långsiktigt skall 
fungera som ”stepping stone” och bidra till att knyta ihop kustens 
gammelekmiljöe. 
 
 
3.1.2 Kulturvärden 
Eventuella fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och 
utkörning av virke. Vid röjningar ska röjningsmaterialet inte ligga kvar nära 
eller i fornlämningar, och vid eventuell bränning av virke och ris får detta 
inte göras nära fornlämningar. 
 
På ön finns en nyligen renoverad ängslada. 
 
3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder 
Rånö Ängsholme Natura 2000-område ingår i det större naturreservatet Ålö-
Rånö. De restaureringsåtgärder som kommer att göras inom ramen för 
GRACE-projektet är helt i linje med gällande skötselplan för reservatet. 
 
Tabell 2. Restaureringsområden 
Delområde Areal 

(ha) 
1a - b 9 
2 11 
 
Målbilden för respektive delyta förhåller sig enligt nedan. Detta kan 
eventuellt komma att justeras något under projektets gång efter beslut av 
Stockholms läns koordinatorer för Grace-projektet.  
 
Delområde 1a - b 
 
Beskrivning: 
Trädbärande betesmark som domineras av yngre-medelålders ek med inslag 
av björk samt äldre, grov ek. Höga värden finns knutna till ekarna med 
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bland annat solkrävande lavar. I fältskiktet finns viss hävdgynnad flora men 
betestrycket är generellt sett lågt. Det innebär ansamling av fjolårsförna och 
ett ökat inslag av skuggälskande arter. I området ingår även en strandäng 
med bland andra blåsklöver och kustarun. 
 
Restaureringsmål: 
 
9070 - ekbärande hagmark med inslag av björk, samt 1630 - 

havsstrandäng 
 

• Solbelysta, gamla, spärrgreniga ekar och välhävdat fältskikt. 
• Ek utgör > 50% av beståndets grundyta i 9070. 
• Krontäckningen högst 70 %. 
• Ekarnas kronor fria ca 5 meter ut från yttersta grenspetsarna och 

stammarna nås av solljuset. 
• Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 
• Välbetade strandängar, fri från vedvegetation. 

 
 Åtgärder:  

• Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 
fältskiktet varje år är avbetat. Tillgången på betesdjur är här en 
nyckelfaktor för att nå framgång. 

• Röjning i trädskiktet där grova ekar friställs och björkar gallras så att 
gynnsamt tillstånd uppnås. Åsa: Se upp med björkgallringen så att de 
inte ställer dem med jämna mellanrum. skogsfolk gör gärna det om man 
inte säger till och då ser det ut som en björkodling. Se också upp så att de 
inte tar bort all busk till förmån för trädskiktet. Lite variation är bra. 

• Ett tillfälligt stängsel ska sättas upp i gränsen mellan 
restaureringsområde 1a – b och 2 (skötselplanens område 12 och 17) 
för att på så sätt kunna styra betestrycket och nå ställda mål för betet 
i skötselområde 1a - b. 

 
Delområde 2 
 
Beskrivning: 
Ett område på Rånö Ängsholme som betas extensivt. Centralt i området 
dominerar björk, i öster även med inslag av barrträd och i norr ek. Träden i 
området ger en hög krontäckning vilket skuggar den tidigare mer öppna 
marken. Det leder till att inslaget av skuggtåliga växter i floran ökar. Det 
låga betstrycket innebär att området sakta växer igen. Restaureringsåtgärder 
för att erhålla en trädbärande betesmark ska därför utföras i detta område. 
 
Restaureringsmål: 
 
9070, trädbärande betesmark 

• Krontäckningen av träd- och buskar högst 70 %. 
• Lövträdens kronor fria ca 5 meter ut från yttersta grenspetsarna och 

stammarna nås av solljuset. 
• Fjolårsförna saknas eller periodvis endast förekommer måttligt. 
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Åtgärder:  
• Förstärkt betestryck. Tillgången på betesdjur är här en nyckelfaktor 

för att nå framgång.  
• Röjning och gallring i trädskiktet. Gynna lövträd och gamla 

spärrgreniga träd. I norr ska ekarna frihuggas. Träd och buskar av 
igenväxningskaraktär tas bort.  

• Ett stängsel ska sättas upp mellan restaureringsområde 1a-b och 2. 
Efter restaurering i restaureringsområde 1a - b är välavbetat bör 
påsläpp ske i detta delområde. 

 
 
 
4. ARBETSGÅNG 
 
Tidsperiod 1 (2011-01-01 - 2011-12-31)    
 
Inget 
 
Tidsperiod 2 (2012-01-01 – 2012-12-31) 
 

• Röjning av stängselgata. 
• Uppsättning av tillfälligt stängsel mellan område 1a och 2.. 
• Förstärkt beteshävd i restaureringsområde 1a – b. 
• Märkning av träd- och buskskikt. 
• Röjning av igenväxningsvegetation i delområde 1a-b. 
• Eventuellt: Slåtter av vass och säv på strandängar alternativt 

bränning av fjolårsvass. 
• Skotning. 
• Uttransport av virke.  
• Högläggning av ris. 
• Eldning eller flisning. Åsa: Möjligen kan skotaren lägga riset ihögar och 

det kan sedan eldas, om vettiga platser finns. Tror man inte på det måste 
det nog köras iväg, men det blir ju stora volymer. Någon skogsman borde 
veta vad som är bäst. Sven-Olof Eliasson verkar ha bra koll på färjor. 

 
Tidsperiod 3 (2013-01-01 – 2013-12-31) 
 

• Fortsatt förstärkt beteshävd i restaureringsområde 1a – b. 
 

Tidsperiod 4 (2014-01-01 – 2014-12-31) 
 

• Beteshävd i restaureringsområdena 1a-b och 2. 
• Märkning av träd- och buskskikt. 
• Fortsatt röjning av igenväxningsvegetation i delområde 1a-b.  
• Röjning av igenväxningsvegetation i delområde 2. Eller bör man satsa 

på att ta allt första året – blir det mer ekonomiskt? Åsa: Det verkar ju vara 
ett rätt stort jobb och då skulle jag göra det maskinellt alltihopa på en gång. 
Det blir väldigt dyrt annars. 
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• Skotning. 
• Uttransport av virke.  
• Högläggning av ris. 
• Eldning eller flisning.  
• Eventuellt: Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som 

betesdjuren inte klarat av i delområdena 1a-b. 
 
Tidsperiod 5 (2015-01-01 – 2015-12-31) 
 

• Beteshävd i restaureringsområdena 1a-b och 2. 
• Eventuellt: Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som 

betesdjuren inte klarat av i delområdena 1a-b och 2. 
 

Tidsperiod 6 (2016-01-01 – 2016-10-31) 
 

• Reservår för åtgärder som eventuellt inte hunnits med. 
 

 
5.  SKÖTSEL EFTER RESTAURERING 
 
Skötsel sker genom bete under vegetationsperioden och vid behov röjning 
av sly och buskar. Skärgårdsstiftelsen som förvaltare ska i samråd med 
koordinatorer/projektledning avgöra när betesmarkerna på Ängsholmen nått 
så god bevarandestatus så att ersättning för betesdrift ska övergå till de 
ersättningsformer som finns inom landsbygdprogrammet.  
 
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till 
Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsen ansvar då också för att fortsatt betesdrift helt 
eller delvis finansieras av landsbygdsprogrammet. 
 
 

6.  UPPFÖLJNING 
 
Uppföljning ingår inte i det praktiska restaureringsarbetet, men måste 
genomföras i samklang med detta. Basinventeringen säkerställer att det är 
möjligt att utvärdera resultat och rapportera resultatet till EU. 
 
Uppföljning ingår inte i det praktiska restaureringsarbetet, men måste 
genomföras i samklang med detta. Basinventeringen säkerställer att det är 
möjligt att utvärdera resultat och rapportera resultatet till EU. 
 
Projektledningen för Life+ Grace ansvarar för att  
• Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna 
• Flygbilder i färg beställs som visar läget före och efter restaurering 
• Uppföljningsinventering utförs före åtgärderna i de områden där detta 

tidigare inte är gjort.  
• Uppföljningsinventering efter restaureringsåtgärder genomförs senast 

före projektet avslutas (2016). 



\

\

\

\

\

2

1a

1b
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Bilaga 2. Skötselområden enligt skötselplan för Ålö-Rånö naturreservat, 511-2006-87655 
0136-02-18  
 
Skötselområde 2 Rånö Ängsholme 
 
Beskrivning  
Skogsområden på Rånö Ängsholme med gammal skog. 
Skogen är luckig och olikåldrig. Rånö Ängsholme ingår i 
nätverket Natura 2000. Ön är variationsrik och har under 
lång tid nyttjats för bete. Skogen som ligger utanför betade 
områden har god potential att utvecklas till naturskog om 
den tillåts utvecklas fritt. Finns tillräckligt med betesdjur 
kan hela området betas och nyttjas som trädklädd 
betesmark och skötas som sådan 
 
Bevarandemål  
Naturtyperna bibehålls eller förändras genom naturlig 
succession mot naturskog. Alternativt om det finns 
underlag för att hålla ett tillräckligt stort antal betesdjur att 
området nyttjas för skogsbete. 
Gynnsamt tillstånd • Arean olikåldrig skog inte minskar 
Skötselplan Ålö-Rånö 25 (48) 
• Flerskiktad, olikåldrig skog 
• Inslag av död ved 
• Betad skog (om tillräckligt antal betesdjur kan 
hållas) 
 
Skötselåtgärd  
Fri utveckling. Mindre punktinsatser kan göras för flora och 
faunavård eller för att behålla framkomligheten längs stigar. 
Vid val att långsiktigt nyttja området för bete ska 
skötselinsatser för detta göras. 
 
Skötselområde 12  
Rånö Ängsholme, södra delen 
 
Beskrivning  
Trädbärande betesmark med inslag av björk samt äldre, 
grov ek. Höga värden finns knutna till ekarna med bland 
annat solkrävande lavar. I fältskiktet finns viss hävdgynnad 
flora men betestrycket är generellt sett lågt. Det innebör 
ansamling av fjolårsförna och ett ökat inslag av 
skuggälskande arter. 
I området ingår även några välhävdade strandängar med 
bland andra blåsklöver och kustarun. 
 
Bevarandemål  
Ekbärande hagmark med inslag av björk. Solbelysta, gamla, 
spärrgreniga ekar och välhävdat fältskikt. 
Gynnsamt tillstånd • Ek utgör > 50% av beståndets grundyta 



• Krontäckningen högst 70 % 
• Ekarnas kronor fria ca 5 meter ut från yttersta 
grenspetsarna och stammarna nås av solljuset 
• Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 
• Välbetade strandängar, fri från vedvegetation. 
 

Skötselåtgärd  
Årligt bete med ett betestryck som leder till att fältskiktet 
varje år är avbetat. Viss röjning i trädskiktet där grova ekar 
friställs och björkar gallras så att gynnsamt tillstånd uppnås. 
Ett stängsel bör sättas upp i gränsen mellan skötselområde 
12 och 17 för att på så sätt kunna styra betestrycket och nå 
ställda mål för betet i skötselområde 12. 
 
Skötselområde 17 Rånö Ängsholme 
 

Beskrivning  
Ett område på Rånö Ängsholme som betas extensivt. 
Centralt i området dominerar björk, i öster även med inslag 
av barrträd och i norr ek. Träden i området ger en hög 
krontäckning vilket skuggar den tidigare mer öppna 
marken. Det leder till att inslaget av skuggtåliga växter i 
floran ökar. Det låga betstrycket innebär att området sakta 
växer igen. Restaureringsåtgärder för att erhålla en 
trädbärande betesmark bör prioriteras i detta område. 
 
Bevarandemål  
Trädbärande betesmark 
Gynnsamt tillstånd • Krontäckningen av träd- och buskar högst 70 %, 
• Lövträdens kronor fria ca 5 meter ut från yttersta 
grenspetsarna och stammarna nås av solljuset 
• Fjolårsförna saknas eller periodvis endast 
förekommer måttligt 
• Bete 
 
Skötselåtgärd  
Röjning och gallring i trädskiktet. Gynna lövträd och gamla 
spärrgreniga träd. I norr ska ekarna frihuggas. Träd – och 
buskar av igenväxningskaraktär tas bort. Ett stängsel bör 
sättas upp mellan skötselområde 17 och 12. Endast då 
restaurering skett i skötselområde 17 och skötselområde 12 
Skötselplan Ålö-Rånö 35 (48) 
är välavbetat bör påsläpp ske i detta skötselområde. 
Tillgången på betesdjur är här en nyckelfaktor för att nå 
framgång. Restaureringsåtgärder bör prioriteras i detta 
område. 
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